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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel � -testületének 
1/2003. (I .21.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testülete megtárgyalta és elfogadta a következ

�
 

lejárt határidej �  önkormányzati határozatokról szóló jelentést:  
 
 

1. A 27/2002. (II. 19.) Kt. sz. határozat, 
 136/2002. (VI. 26.) Kt. sz. határozat 1. pontjának, 
 141/2002. (VIII. 07.) Kt. sz. határozat 4. pontjának, 
 168/2002. (IX. 15.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 
 
 

    A 49/2001. (III. 13.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 
   Új határ id � : 2003. március 31.  
 
 227/2001. (XI. 13.) Kt. sz. határozat 2. ponjtának végrehajtása 
   folyamatban van. 
   Új határ id � : 2003. április 30.  
 
 13/2002. (I. 15.) Kt. sz. határozat 2. pontjának végrehajtása 
   folyamatban van. 
   Új határ id � : 2003. június 30. 
 
 21/2002. (II. 19.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 
   Új határ id � : 2003. június 30. 
 
 33/2002. (II. 19.) Kt. sz. határozat 2. pontjának végrehajtása 

folyamatban van. 
Új határ id � : 2003. június 30. 

 
 49/2002. (III. 12.) Kt. sz. határozat végrehajtása nem történt meg.  
 
 78/2002. (IV. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 
   Új határ id � : 2003. június 30. 
 
 118/2002. (VI. 26.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 
   Új határ id � : folyamatos, beszámolásra 2003. 
          június 31. 
 
 136/2002. (VI. 26.) Kt. sz. határozat 2. és 3. pontjának végrehajtása 
   folyamatban van. 
   Új határ id � :  2. ponthoz: 2003. március 31. 
      3. ponthoz: 2003. június 30. 
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 141/2002. (VIII. 07.) Kt. sz. határozat 5. pontjának végrehajtása  
   folyamatban van. 
   Új határ id � : 2003. február 28. 
 
 149/2002. (VIII. 07.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 
   Új határ id � : folyamatos, beszámolásra 2003. 
         december 31. 
 
 169/2002. (IX. 10.) Kt. sz. határozat 2. és 4. pontjának végrehajtása 
   folyamatban van. 
   Új határ id � : 2. pont: 2003. február 28. 
           4. pont: 2003. március 31. 
 
 222/2002. (XII. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása részben megtörtént. 
   Új határ id � : b); c) pont: 2003. február 11-i testületi 
           ülés 
           a) pont: 2003. április 8-i testületi ülés 
 
Utasítja a Jegyz

�
t, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekr
�
l számoljon be.  

 

Felel � s: Polgármester, 
Jegyz

�
 

Határ id � : azonnal 
 
2. A 69/2002. (IV.16.) Kt. sz. határozatát egy új 4. ponttal egészíti ki: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testülete elfogadja a pályázati feltételek, 

és a 69/2002. (IV.16.) Kt. sz. határozat 3. pontja szerinti költségek felhasználásával a 
Barcsay Jen

�
 Általános Iskola b

�
vítésének megvalósítását, és utasítja a Polgármestert, 

hogy a címzett támogatások igénybejelentésének tartalmi, formai követelménye szerint 
nyújtsa be a pályázatot. A Képvisel

�
-testület vállalja, hogy a Kormány döntésének 

megfelel
�
 ütemezést a költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

Felel � s: Polgármester 
Határ id � : 2003. február 11. 
 

K. m. f. 
 
 

Miakich Gábor s. k.             Dr. Dombovár i Ottó s. k. 
     polgármester        jegyz

�
 

 

Kapják: 
1. Képvisel � -testület tagjai 
2. Önkormányzati és Szervezési Iroda  

 
A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2003. január 22. 
 
Kiss Beatrix 
jegyz� könyvvezet�  


